
Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT ( 8% ) 

 

  1. Podstawa ruchoma z hamulcem (typ H)
  2. Kolumna mikroskopu
  3. Ramie przegubowe z wbudowanym zasilaczem wspóùosiowego oúwietlenia úwiatùowodowego (15V/150 W) 
      z rezerwowym systemem œwiatùa (moýliwoúã prze³¹czania ¿arówki w trakcie pracy), regulacja natê¿enia œwiat³a
  4. Ramie manewrowe z regulacj¹ natê¿enia œwiat³a usytuowan¹ w zasiêgu rêki lekarza oraz automatycznym 
      “wysokoœciowym” wy³¹cznikiem œwiat³a (œwiat³o wy³¹cza siê po podniesieniu g³owicy do góry)
  5. Ramie mikroskopu 

o  6. Ùàcznik o odchyleniu 45   
  7. Podwójny okular f=159 mm ze staùym kàtem odchylenia
  8. Jednostka powiækszajàca z 5-cio stopniowà zmianà powiækszenia, dostêpne s¹ ró¿ne przedzia³y 
      powiêkszeñ, które wybiera lekarz, powiêkszenie mo¿e byæ nawet do 90 razy 
  9. Pomarañczowy filtr, chroni przed polimeryzacj¹ kompozytu
10. Okular WF 12.5 x V (2 sztuki), dostêpne s¹ równie¿ inne powiêkszenia okularu
11. Obiektyw f=250mm ze zintegrowanym systemem regulacji ostroœci, dostêpne s¹ obiektywy z inn¹ ogniskow¹
12. Uchwyt dwustronny do pozycjonowania mikroskopu
13. Pokrowiec na mikroskop
                                                                                                   Cena netto                 7.161 €  -  na podstawie jezdnej

                                                                                                                                                                                                                              7.161 €  -  wersja sufitowa

                                                                                                                                                                                                                                                         7.161 €  -  wersja úcienna

Cena zawiera : koszt transportu, ubezpieczenia, opakowania,                                                
montaýu **,  instruktaý obsùugi oraz 12 miesiæcznà gwarancjæ.          
                                                                                                                                                  

o o   60 , 45 lub prosty  

Zabiegowy mikroskop stomatologiczny SOM 62 (wersja manualna)
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Opcjonalne moduùy za dodatkowà opùatà:
 o Binokular ze zmiennym kàtem odchylenia 0-210 (f=182mm)                                                                     Cena netto     2.198 €

Przys³ona ograniczaj¹ca oœwietlenie pola zabiegowego (do œrednicy 1cm)                                                    Cena netto        152 €

Manualna regulacja ostroúci, precyzyjny przesuw g³owicy góra/dó³ w zakresie 40 mm                                      Cena netto        620 €

 System balansowania ramienia mikroskopu (przy gùowicy)                                                                          Cena netto        599 €
o         System balansowania przy ùàczniku o odchyleniu 45                                                                                      Cena netto        725 €       

        Os³ona obiektywu                                                                                                                                                               Cena netto          93 €
        P³ynny zoom                                                                                                                                                                      Cena netto     1.114 €

Tor wizyjny (1): beamspliter (podwójny), TV tube(f=54mm), kamera Ikegami MKC-210HC                                     Cena netto     8.376 €

Tor wizyjny (2): beamspliter (podwójny), phototube, adapter do aparatu Sony NEX                                                                 Cena netto     1.880 €

Tor wizyjny (3): beamspliter (podwójny), TV tube(f=54mm), kamera HD KAPS                                                       Cena netto     2.861 €
oBeamspliter podwójny, k¹towy 45  (symulacja sprzêg³a Mora, przed³u¿enie binokularu o ok.5cm)                                                      Cena netto     1.552 €

Oœwietlenie LED (dostêpne tylko jako integralna czêœæ mikroskopu, zamiast halogenowego)                                                                 Cena netto        986 €  

        Oœwietlenie Xenonowe 180W                                                                                                                                        Cena netto     2.924 €
       Obiektyw Variflex 100 (zakres regulacji ostroœci 220-320mm)                                                                                                                                                                 Cena netto     2.556 €

       Obiektyw Vario (zakres regulacji ostroœci 200-420mm)                                                                                                                                                                           Cena netto     2.756 €   

         Przystawka dla drugiego operatora (bez binokularu prostego)                                                                                 Cena netto     1.435 €   

       Binokular prosty (f=125mm)                                                                                                                                                                                                                                         Cena netto        620 €   

Uchwyt dwustronny do pozycjonowania mikroskopu (bez przycisków sterujacych)                                                                          Cena netto        615 €   

Przystawka obrotowa pod binokular                                                                                                                                        Cena netto        415 €   

  Podstawa krzy¿owa i ramie sprê¿ynowe (wymagane przy przystawce dla drugiego lekarza)                                                              Cena netto     1.260 €   

(konfiguracja wymieniona w punktach 1-13, odpowiada mikroskopowi Zeiss-PICO, Leica M300, Global)

** w przypadku mikroskopów montowanych do œciany/sufitu, Kupuj¹cy we w³asnym zakresie doprowadza zasilanie 230V oraz mocuje do œciany/sufitu, 
    wczeœniej dostarczon¹ metalow¹ p³ytê monta¿ow¹, do której przykrêcany jest mikroskop
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